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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Menurut data APJII (2017), pengguna internet di Indonesia saat ini 

mencapai 143 juta. Hal ini sejalan dengan meningkatnya penggunaan smartphone 

yang juga memuat fitur-fitur internet didalamnya. APJII (2017) juga menjelaskan 

mayoritas pengguna internet sebanyak 72,41% berasal dari kalangan urban. 

Pemanfaatan internet saat ini bukan hanya untuk berkomunikasi tetapi juga 

membeli barang, memesan transportasi online, hingga berbisnis dan berkarya. 

Berdasarkan wilayah geografisnya, masyarakat Jawa paling banyak terpapar 

internet yakni 57,70%. Selanjutnya Sumatera 19,09%, Kalimantan 7,97%, 

Sulawesi 6,73%, Bali-Nusa 5,63%, dan Maluku-Papua 2,49%. 

Dari sisi usia, pengguna internet sebanyak 49,52% berusia 19-34 tahun. Di 

posisi kedua, sebanyak 29,55% pengguna internet berusia 35-54 tahun. Remaja 

usia 13-18 tahun menempati posisi ketiga sebanyak 16,68%. Dan terakhir orang 

tua diatas 54 tahun hanya 4,24% yang memanfaatkan internet. Dari data tersebut  

dapat disimpulkan bahwa pengguna internet terbanyak di Indonesia berusia 19-34 

tahun (APJII, 2017). 

Selain angka pengguna internet Indonesia di tahun 2016 yang mencapai 

132,7 juta, data lain yang diungkap oleh APJII (2016) dalam hasil surveinya 

adalah tiga media sosial yang paling banyak dikunjungi. Menurut survei tersebut, 
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Facebook berada di posisi pertama sebagai media sosial yang paling banyak 

menyedot pengguna internet Indonesia, dengan 71,6 juta pengguna (54 persen). 

Tabel 1.1 
MEDIA SOSIAL YANG SERING DIKUNJUNGI 

Media Sosial % Pengguna 
Facebook 54% 71,6 juta 
Instagram 15% 19,9 juta 
Youtube 11% 14,5 juta 
Google+ 6% 7,9 juta 
Twitter 5.5% 7,2 juta 

LinkedIn 0.6% 796 ribu 
Sumber: Data Diolah, Hasil Survei APJII (2016) 

Kemudian di tempat kedua, media sosial untuk berbagi foto dan video 

pendek Instagram berhasil menarik perhatian para pengguna internet Indonesia 

dengan jumlah pengguna mencapai 19,9 juta (15 persen). Media sosial berikutnya 

yang paling banyak dikunjungi pengguna internet Indonesia adalah YouTube. 

Layanan berbagi video tersebut mengantongi 14,5 juta (11 persen).  

 Menurut survei yang dilakukan Kusumo, Ryo (2017) kunsumen di 

Indonesia cenderung membeli produk fashion seperti baju, celana, tas, sepatu, 

aksesoris dan lain sebagainya secara online. Tidak sedikit dari konsumen yang 

mengatakan bahwa belanja online lebih mudah dibanding belanja langsung di 

pasar atau toko. Kusumo juga mengatakan bahwa barang-barang yang ditawarkan 

di online shop lebih murah dan banyak pilihan serta menghemat waktu daripada 

pergi keluar rumah. Hal ini membuat para pelajar termasuk mahasiswa/i untuk 

membeli barang secara online. 

Akan tetapi tidak semua pengguna online shop via Instagram 

menggunakannya secara positif pada saat bertransaksi online. Ada juga pengguna 

yang menggunakan hal tersebut untuk kejahatan. Banyak kasus penipuan terjadi di 
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online shop wilayah Surabaya, baik itu Facebook, Instagram, sampai WhatsApps 

dan dalam satu bulan sekitar 53 orang menjadi korban penipuan 

(https://www.jpnn.com/news/buset-sebulan-53-orang-tertipu-jual-beli-online).  

Menurut hasil survei WeAreSocial.com dan Hootsuite, pengguna aktif 

Instagram di Indonesia berjumlah 53 juta dan berada di urutan ketiga pengguna 

aktif terbesar di dunia (https://jelajahdigital.com/data-dan-fakta-instagram-dalam-

statistik/). Di Indonesia sendiri termasuk Surabaya, menurut survei pengguna 

social network site pengakses sosial media Instagram berada pada peringkat 

pertama sebesar 83,1% diikuti Facebook 68,2%, dan Twitter 68,2% 

(https://www.kaskus.co.id/thread/53a6d7e196bde62a7a8b46e2/pengguna-internet-

muda-surabaya-infografik/). Riset dari Google dan Gfk, Surabaya merupakan 

yang tertinggi dalam melakukan belanja online, yaitu 71% diikuti Medan 68% dan 

Jakarta 66%. Surabaya juga menempati posisi pertama pengakses internet lewat 

smartphone lebih dari 5 jam/hari (http://www.digination.id/read/0179/riset-

konsumen-e-commerce-di-indonesia-warga-surabaya-paling-banyak-belanja-

online). 

Adanya tindakan kejahatan atau kriminal yang dilakukan pada saat 

bertransaksi online ini merupakan suatu masalah yang serius. Apalagi masyarakat 

Surabaya yang cenderung konsumtif dalam hal berbelanja online. Sehingga 

konsumen akan berfikir dua kali untuk melakukan pembelian produk pakaian 

secara online di online shop yang ada di Instagram. Oleh karena itu pemahaman 

mengenai perilaku pembelian online menjadi penting. 
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Chaturvedi et al., (2016) berpendapat bahwa hal-hal yang berkaitan 

dengan perilaku pembelian online adalah penggunaan atau melakukan kunjungan 

ke situs online shop, emosi yang dirasakan, serta melakukan kunjungan kembali 

terkait dengan produk. Perilaku pembelian online bisa berupa mengunjungi situs 

online shop, melakukan pembelian, serta memanfaatkan fitur yang ada di online 

shop via sosial media terutama Instagram. 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian online. 

Menurut Chaturvedi et al., (2016) dan Adnan (2014) persepsi risiko merupakan 

faktor mempengaruhi perilaku pembelian online. Persepsi risiko didefinisikan 

sebagai suatu kondisi atau konsekuensi yang berkaitan dengan risiko-risiko dalam 

melakukan pembelian pakaian online di media sosial (Chaturvedi, Gupta and 

Singh Hada, 2016). Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa persepsi risiko 

berpengaruh signifikan positif terhadap perilaku pembelian online. Hal ini 

menunjukkan persepsi risiko yang muncul pada benak konsumen dapat menjadi 

penghalang untuk melakukan pembelian secara online terutama pembelian produk 

pakaian di online shop via Instagram. Oleh karena itu penjual harus dapat 

merumuskan strategi yang tepat untuk dapat meminimalisir atau bahkan 

meniadakan risiko bagi konsumennya. 

Menurut Chaturvedi et al., (2016) dan Durmus, Ulusu, & Akgun (2017) 

kepercayaan juga merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian 

online. Kepercayaan didefinisikan sebagai kesediaan konsumen untuk menerima 

kerentanan dalam melakukan transaksi online berdasarkan harapannya yang 

positif mengenai perilakunya berbelanja online pada masa mendatang (Suryani, 



5 
 

 
 

2013: 255). Jika konsumen percaya, mereka yakin bahwa perilakunya dalam 

berbelanja tidak menimbulkan masalah, dan bersikap positif serta mau berbelanja 

online via Instagram pada masa yang akan datang. 

Faktor lainnya menurut Chaturvedi et al., (2016) adalah pencarian 

informasi. Kang & Johnson, (2015) mengatakan bahwa pengguna media sosial 

cenderung menggunakan searching secara online untuk tujuan mencari informasi 

dan dimaksudkan untuk menggunakan belanja secara online. Informasi-informasi 

itu akan mempengaruhi konsumen untuk melakukan pembelian produk pakaian 

secara online via Instagram. 

Dari fenomena diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang 

berjudul “Pengaruh Persepsi Risiko, Kepercayaan, dan Pencarian Informasi 

Terhadap Perilaku Pembelian Online Produk Pakaian Via Instagram Di Wilayah 

Surabaya. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut maka masalah yang akan 

dibahas oleh peneliti adalah: 

1. Apakah persepsi risiko mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

perilaku pembelian online produk pakaian via Instagram di wilayah 

Surabaya? 

2. Apakah kepercayaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

perilaku pembelian online produk pakaian via Instagram di wilayah 

Surabaya? 
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3. Apakah pencarian informasi mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap perilaku pembelian online produk pakaian via Instagram di 

wilayah Surabaya? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

tujuan penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis signifikansi pengaruh persepsi risiko terhadap perilaku 

pembelian online produk pakaian via Instagram di wilayah Surabaya 

2. Menganalisis signifikansi pengaruh kepercayaan terhadap perilaku 

pembelian online produk pakaian via Instagram di wilayah Surabaya 

3. Menganalisis signifikansi pengaruh pencarian informasi terhadap perilaku 

pembelian online produk pakaian via Instagram di wilayah Surabaya. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut.  

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi praktik pembelajaan yang sesuai 

dengan teori serta ilmu yang sudah didapatkan selama perkuliahan dan 

menambah bekal pengetahuan didalam dunia pemasaran dengan penelitian 

tentang  “Pengaruh Persepsi Risiko, Kepercayaan, dan Pencarian Informasi 

Terhadap Perilaku Pembelian Online Produk Pakaian Via Instagram Wilayah 

Surabaya” 
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2. Bagi Lembaga  

Penelitian ini bisa menjadi tambahan koleksi tugas akhir dalam katalog 

milik perpustakaan STIE Perbanas Surabaya yang bisa dijadikan referensi bagi 

para mahasiswa dan mahasiswi yang akan memprogram skripsi khususnya 

untuk manajemen pemasaran. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam sistematika penulisan skripsi terdapat lima bab yang di dalamnya 

berisikan sub bab tentang uraian penjelasan. Adapun sistematika penulisan skripsi 

ini adalah : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini akan membahas mengenai : Latar Belakang Masalah, 

Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian serta 

Sistematika Penulisan Skripsi. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini akan membahas mengenai : Penelitian Terdahulu yang 

menjadi referensi penelitian, Landasan Teori, Kerangka Pemikiran, 

dan Hipotesis yang berhubungan dengan penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas Rancangan Penelitian, Batasan Penelitian, 

Identifikasi Variabel, Definisi Operasional dan Pengukuran 

Variabel, Populasi Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel, Data, 

Metode Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data. 
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BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

Bab ini menjelaskan bagaimana hasil penelitian mencakup 

gambaran umum seubyek penelitian, analisis data, pembahasan 

hasil pengujian. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini terdiri dari kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan 

penelitian, dan kumpulan saran bagi penjual produk di online shop 

dan peneliti selanjutnya.  
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